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Minul ei olnud
grammigi muusikalist
haridust.
L E ANNE BAR BO
Tabasalu muusikakooli õpetaja

Jõulutoetuste
maksmisest
Jõulutoetust makstakse
Harku vallavolikogu 28.
oktoobri 2004 määruse
nr 18 “Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise
kord” § 19 alusel.
T I I A S PI T S ÕN
Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

Eesti parimateks koolikokkadeks tunnistatud kokk Merle Indermitte ja Tabasalu ühisgümnaasiumi peakokk Liidia Maikina (fotol keskel). Toidujagamisel
on abis koolis selle avamisest alates töötanud Riina Oselein.
Ülo Russak

Kalasupp tõi võidu – parimad
koolikokad on Tabasalus
Oktoobri lõpus toimunud
konkursi “Parim koolisöökla” parimateks kokkadeks tunnistati Tabasalu ühisgümnaasium
peakokk Liidia Maikina
ja kokk Merle Indermitte. Mäletatavasti võitis
möödunud aastal konkursi Vääna mõisakooli
esindus.
Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Eesti parim koolikokk Liidia
Maikina: “Elan ise linnas, jäin
seal aga restorani sulgemise
tõttu töötuks, panin kuulutuse
ajalehte. Tabasalu kool leidis
mu üles ja kutsus tööle.”
Kõik see juhtus rohkem
kui kümme aastat tagasi. Liidia Maikinal läheb Tabasalu
ühisgümnaasiumis üheteistkümnes tööaasta.
Liidia Mikina: “Siinne aura
on positiivne – see on kokale
tähtis. Meie köögimeeskonnas
on inimesi, kes on siin töötanud
kooli avamisest alates.” (üle
veerand sajandi – toim.)
Liidia Maikina juhendami-

sel töötab koolisööklas kaheksa inimest, kolm kokka ja abipersonal. Kui palju õpilasi selline meeskond ära jõuab toitlustada? Nüüd jääb peakokk
mõttesse, arvud on suured.
Siis hakkab lugema: “Hommikul teeme sooja putru 40 lapsele. Võiks keeta ka rohkem,
aga tahtjaid pole. Lapsed saavad kodu kõhu täis. Koolilõunat
söövad aga 900 õpilast. Siis on
päevapraad neile, kes soovivad. Seda on tavaliselt sadakond portsu.”

Matsuvad suud
Neljandaks söögikorraks
on koolis veel pikapäevalõuna.
“Seda ei söö ainult pikapäevarühma lapsed, võivad
saada ka need, kel tunnid juba
läbi, aga sporditreeningud ees
ootamas. Või muusikakooli
tunnid. Toidutegemist ka paarisajale suule.”
Pikapäevalõuna ajal me
juttu ajamegi. Köögitädid jaotavad lastele kiievi kotlette,
siis veel kartulipudru ja kastet
salatiga. Viienda klassi poisid,
nagu ikka, kõige näljasemad,
lasevad kahvlitel-nugadel kii-

JA A N I K A R I S T
Žürii liige, eelmisel aastal võitnud Vääna mõisakooli kokk

Võistlus oli väga tasavägine. Kuni viimase toiduni juhtis
Valga gümnaasiumi võistkond, kes igal aastal väga tugevalt esineb. Sel aastal vedas neid alt magustoit – pakkusid
vahukoort. Žürii meelest ei olnud see kõige parem valik.
Tabasalu võistkonnale tagas edu aga väga hästi tehtud kodutöö – valgud, rasvad, süsivesikud – kõik oli täpselt paika
arvestatud. Ja loomulikult ka nende huvitav toiduvalik.
Eriti huvitav oli kalasupp.

relt klõbiseda. Matsuvad suud
kiidavad kokka kõige paremini.
Liidia Maikina: “Esimese
klassi lastega on vahel probleeme. Klassijuhataja toob
nad sööklasse, lähen siis ise ka
laste juurde, räägin, et olete
nüüd koolis, siin on toidud natuke teise maitsega kui olid
lasteaias, aga proovige ikka...” Kui nad proovivad, küll
nad siis ka sööma hakkavad,
on peakokk kindel.

Võidukas kalasupp
Mis aga lapsevanemale
selline korralik koolikõhutäis
maksma läheb?

Liidia Maikina: “Koolilõuna on, nii nagu teisteski vabariigi koolides, 78 senti. Päevapraad on kallim – üks euro ja
60 senti. Aga see on tõesti korralik praad – peekonirullid,
kotletid. Ja lapsed saavad ka
lisa, kui küsivad.”
Mis siis seekord Tabasalu
kokkadele võidu tõi? Eelmisel
aastal tunnistati parimaks
nende magustoit, kokkuvõttes
hindas žürii aga parimaks
Vääna mõisakooli kokkade
loomingu.
Tabasalu ühisgümnaasiumi
peakokk Liidia Maikina: “Võidu tõid meile heigifileest valmistatud kalasupp – meie

jaoks uudne, retsepti leidsin
internetist –, siis köögiviljatäidisega hakkliharull kartulikõrvitsapudruga ning kihline
mannapuder mahlakisselliga.
Need on meie koolis tavalised
road.”

MATSUVAD SUUD
KIIDAVAD KOKKA
KÕIGE PAREMINI.
Järgmisel nädalal lubab
Liidia Maikina kooliperele
pakkuda esimest korda ka uut
rooga, heigifileest valmistatud
kalasuppi koos makratükikestega. Üht parimaks tunnistatud
koolitoitudest.

Harku vallavalitsuse 30. oktoobri 2012 korraldusega nr
995 kinnitati 2012. aasta jõulutoetuste määrad.
Toetuste määrad on veidi
suurenenud võrreldes 2011.
aastal makstud summadega.
Jõulutoetust makstakse:
1. 70-aastastele ja vanematele pensioni saavatele isikutele 15 eurot,
2. 3- ja enamalapselistele
peredele 30 eurot,
3. üksikvanema perele 20
eurot,
4. eestkoste- ja kasuperedele 20 eurot,
5. puudega last (lapsi) kasvatavale perele 20 eurot.
Toetuse saamiseks on vajalik esitada kirjalik avaldus
Harku vallavalitsusele. Avaldusele palume märkida taotleja arveldusarve number,
millele toetus kanda, aadress
ja sünniaeg. Neil, kellel ei ole
pangas avatud arvet, makstakse toetus välja Harku vallavalitsuse kassa kaudu.
Avalduse vorm on saadaval
Harku vallamaja infolauas,
eakate päevakeskuses, Harku
raamatukogus, Kumna kultuuriaidas. Samuti on võimalik
avalduse vormi saada interneti
vahendusel Harku valla kodulehelt. Avalduse võib saata ka
e-maili teel aadressile harku@
harku.ee.
Üldjuhul kantakse toetus
taotleja arveldusarvele. Neil,
kellel on olemas pangas arveldusarve, märkida kindlasti arve number, et toetus jõuaks
saajani kiiremini.
Erandjuhtudel makstakse
jõulutoetus välja kassast, kui
isikul puudub arveldusarve.
Jõulutoetusi makstakse välja
kassast 14. novembrist kuni
14. detsembrini esmaspäeviti
ja neljapäeviti kella 9.00-12.00
ja 14.00-18.00. Palume neist
aegadest kinni pidada.
Jõulutoetuste avalduse esitamise viimane kuupäev on
14. detsember. Info telefonil
600 3867.

2 / HARKU VALLA TEATAJA / UUDISED
Projekteerimistingimustest
Vastavalt 1. oktoobrist jõustunud ehitusmäärusele hakkame
edaspidi vallalehes avaldama
projekteerimistingimuste ja
projekteerimise lisatingimuste määramise infot. Kinnistule
määratud projekteerimistingimuste näol on tegemist avaliku ruumi kujundamisega, mis
mõjutab ka ümbritsevat elukeskkonda ja naabreid. Korralduste täistekstid on avalikud Harku valla õigusaktide
registris.
Oktoobrikuus määrati projekteerimistingimused:
1) Türisalu külas Pikaninapuu tee 8 aiamaja laiendamiseks;
2) Harkujärve külas Kiriku
tee 14 üksikelamu laiendamiseks;
3) Muraste külas Kütise
tee 2 aiamaja laiendamiseks;
4) Kumna külas Kumna
kauplus ärihoone laiendamiseks;
5) Viti külas Marja tee 5
aiamaja laiendamiseks;
6) Viti külas Merirohu tee
8 aiamaja ja majandusabihoone
laiendamiseks;
7) Viti külas Meriheina tee
2 aiamaja laiendamiseks;
8) Vääna-Jõesuu külas Tor-

milinnu tee 7 aiamaja laiendamiseks;
9) Rannamõisa külas Tammede allee 7 aiamaja projekteerimiseks;
10) Rannamõisa külas Krati tee 60 aiamaja laiendamiseks;
11) Rannamõisa külas
Speedway kinnistule administratiivhoone püstitamiseks;
12) Suurupi külas Metsamirdi tee 9 aiamaja laiendamiseks;
13) Liikva külas Satelliidi
tee 11 aiamaja laiendamiseks;
14) Laabi külas Niidu kinnistule tootmishoone rekonstrueerimiseks,
15) Türisalu külas Kesksalu tee 19 aiamaja laiendamiseks.
Projekteerimise lisatingimused määrati:
1) Tiskre külas Ellerheina
tn 4 väikeehitise projekteerimiseks;
2) Harkujärve külas Käämo põik 6 väikeehitise projekteerimiseks.
Projekteerimistingimused
ja projekteerimise lisatingimused kehtivad väljastamise
hetkest 2 aastat.

Oktoobrikuu volikogu istungil:
• otsustati eraldada raha
reservfondist;
• võeti vastu uus sotsiaaltoetuste andmise kord;
• viidi läbi Harku valla eelarvestrateegia eelnõu esimene
lugemine;
• otsustati 2012. aasta valla
teenetemärgi andmine;
• otsustati määrata riigi
reformimata maal asuvad
teed kohalike teede nimekirja;
• võeti vastu korterelamu
renoveerimise toetamise
kord;
• anti seisukoht detailplaneeringu algatamise võimalikkuse kohta Muraste külas
Hansu 5 maaüksusel;
• anti seisukoht detailplaneeringu menetlemise jätkamise võimalikkuse osas üldplaneeringut muutvana Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa V kvartalis;
• otsustati lubada erand
Harku vallas väljakujundatud
projekteerimistingimuste
osas Harkujärve külas Tooma
3, Tooma 4, Jõetooma maatükk
II ja Trahteri maaüksuste nind
lähiala detailplaneeringu lahenduses;

• otsustati lubada erand
Harku vallas väljakujundatud
projekteerimistingimuste
osas Harkujärve külas Sagari,
Nurme ja Nurme 1 detailplaneeringu lahenduses;
• otsustati algatada Tabasalu alevikus Sütemetsa 56
maaüksuse ja lähiala detailplaneering;
• otsustati muuta VäänaJõesuu külas Antsu kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu nimetust;
• võeti vastu Vääna-Jõesuu
külas Vöödiku tee 6 maaüksuse
ja lähiala detailplaneering;
• kehtestati Vaila küla UusKimsu maaüksuse ja lähiala
detailplaneering;
• muudeti Harkujärve külas asuva J. Venteri tee 2 katastriüksuse sihtotstarvet;
• tunnistati kehtetuks Harku vallavolikogu varasemad
määrused seoses õigusruumi
korrastamisega;
• arutati volikogule esitatud pöördumisi;
• kuulati vallavalitsuse
informatsiooni.
Järgmine volikogu istung
on 29. novembril kell 16.00

Neljapäev, 8. november 2012

Valla elanik väärtustab
loodust ja linnalähedust
Sel suvel viis uuringufirma SaarPoll vallavalitsuse tellimusel läbi
uuringu Harku valla elanike seas.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Uuringu eesmärgiks oli teada
saada, millisena näevad vallaelanikud oma kodukohta, kas
ja kui palju nad soovivad kohalikus elus kaasa lüüa, samuti seda, kuidas hindavad
vallaelanikud valla poolt pakutavaid teenuseid ja vallavalitsuse teenindust.
Uuringust selgus, et elanikud peavad Harku valla suurimateks plussideks siinset looduslähedast keskkonda ning
linnalähedast asukohta. Lisaks
hinnatakse Harku vallas elamise juures sageli ka rahu,
vaikust, linnast eemal elamist
ja sellega kaasnevat privaatsust. Seega on elanike pilgu
läbi vaadatuna tegemist linnalähedase maapiirkonnaga, kus
on loodust ja rahu, aga samas
on linn koos kõigi oma mugavustega piisavalt lähedal.

Väänas rahul maaeluga
Taolist linna- ja maaelu piiril balansseerimist ilmneb ka
teistest uuringu tulemustest.
3/4 Harku valla elanikest peab
Tallinna lähistel elamist oluli-

Uuringu aruannet saab
lugeda valla kodulehelt
www.harku.ee.
semaks kui maal elamist. Samas on rohkem kui poolte inimeste jaoks võimalikult looduslähedases keskkonnas elamine sedavõrd tähtis, et nad
on nõus leppima teatud ebamugavustega teenuste kättesaadavuses. Linnalähedus on
oluline ennekõike TutermaaKumna, Tabasalu ja SuurupiMuraste kandis elavaile vastajaile. Maal elamist väärtustatakse keskmisest enam VäänaJõesuu ja Vääna kandis.
Valla poolt pakutavate teenuste osas oldakse kõige enam
rahul prügiveo ja jäätmekäitluse, üldise korra ja turvalisuse ning loodus- ja matkaradade ning kergliiklusteedega.
Kõige vähem ollakse rahul
ühistranspordi, teede olukorra
ja kaubandusvõrgu puudumisega. Ennekõike sooviksid vallaelanikud näha suuremat panustamist koolidesse ja lasteaedadesse ning teede ja tänavate korrashoidu.

Vaba aeg kodus
Harku valla elanikele
meeldib olla kodus ja koduümbruses – tervelt 94% elanikest veedab argipäeviti oma

õhtuse vaba aja kodus ning
87% küsitletutest veedab siin
ka nädalavahetused. Mida vanema vanusegrupiga on tegemist, seda suuremaks muutub
nende inimeste ülekaal, kes
eelistavad veeta oma vaba
aega kodukandis. Töötamise
osas on olukord ootuspäraselt
vastupidine – Harku vallas
töötab ainult 14% siin elavatest
inimestest.

TERVELT 94%
ELANIKEST VEEDAB
ARGIPÄEVITI OMA
ÕHTUSE VABA AJA
KODUS.
Kõige suuremad kantide
vahelised erinevused ilmnevad seoses teenuste kasutamisega – kui Tabasalu ja Harku kandis kasutavad enamikke
enda jaoks vajalikke teenuseid
vallas kohapeal rohkem kui
pooled vastajad, siis TutermaaKumna ja Tiskre-Harkujärve
kandis jääb see näitaja alla
kümnendiku.
Ligi pooled vallaelanikud
peavad kohaliku külaseltsi tegevust enda ja oma pere jaoks
oluliseks ning kaks kolmandikku ütleb, et nad oleks igal
juhul huvitatud kohaliku külavõi seltsimaja tegevuses osalemisest. 46% ütleb, et nad sooviks osaleda kohaliku selt-
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UUS SPORDIHALL
HARKUJÄRVEL
Pisut enam kui kaks nädalat
tagasi tehti algust Harkujärve põhikooli spordihoone
ehitusega. Uus spordihall
loob Harkujärve kooli õpilastele võimalused sporditundideks siseruumides
ning kindlasti saavad võimaluse sportlikeks harrastusteks ka kohalikud elanikud. Lisaks ehitatakse spordihalli hoonesse kooli käsitööklass. Hoone suurus on
pisut enam kui 700 m2 ning
planeeritav valmimisaeg on
2013. aasta kevad. Spordihoone on projekteerinud
Tempt OÜ ning ehitab Telor
Ehitused. Ülemisel pildil
käib uue hoone ehitus,
alumiselt saab aimu, milline
hakkab uus spordihall välja
nägema. (Katrin Romanenkov, eskiis)

simaja tegevuses, kui leiaks
sealt endale sobiva tegevuse.
Sobivate tegevustena märgiti
kõige rohkem kontserte ja
koolitusi, aga ka meisterdamisja liikumisringe ning võimalust saada kohapeal vallavalitsuse pakutavaid teenuseid.

Teenindusega rahul
Lõpuks uuriti elanikelt seda, kuidas sujub suhtlus vallavalitsusega ning milliseid
suhtluskanaleid peamiselt
kasutatakse. Aasta jooksul on
vallamajja olnud asja pooltel
küsitletutest, vähemalt mingil
viisil on vallaametnikuga aasta jooksul suhelnud 71% elanikest. Vallaametnikega suhelnud inimesed on kõige enam
jäänud rahule ametnike sõbralikkuse ja viisakusega, samuti
on antud valdavalt positiivseid
hinnanguid info saamise,
probleemide lahendamise ja
töötajate professionaalsuse
osas.
Kuigi üldiselt on inimesed
vallamaja teenindusega rahul,
tunnevad vallamajas ennast
oodatuna vähem kui pooled
inimesed. Kõige negatiivsemaid hinnanguid sai vallavalitsuse tegevuse läbipaistvus,
mille puhul vastajad jagunesid
võrdselt – 35% leidis, et vallavalitsuse tegevus on läbipaistev, sama palju inimesi leidis,
et selles on vajakajäämisi.
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KÜSITLUS
Kas Suurupi-Tabasalu-Tiskre
maantee on pärast uuendustöid liiklejatele senisest
ohutum?

YULIA
MEDVE D YEVA
Lilleseadja
Rannamõisast

O

len autojuht ning kasutan seda teelõiku väga tihti. Tean häid kohti ja probleemseid paiku. Kokkuvõttes on see teelõik hästi
sõidetav, kuid oli seda ka enne
suuremat remonti.
Tabasalu Selveri juures
püsivad aga tihti ummikud.
Valgusfoore oleks tarvis kohati rohkem. Näiteks Lucca
juures asuvale ringile. Haabersti ringile peaks mõtlema
välja sootuks uue lahenduse,
sest seal ei aita isegi foorid.
Samuti võiks sellel teelõigul olla rohkem katusega bussiootepaviljone, et inimesed ei
liguneks vihma käes.

PIR ET
LÕUK
Keila-Joa elanik

K

indlasti on see teelõik
nüüd ohutum. Tegemist
on ju väga tihedalt asustatud piirkonnaga. Seetõttu on
teelõigul ka tihe liiklus ja seda
eriti eriti hommikustel ja õhtustel tipptundidel. Meelehärmi võib see teelõik tekitada
kiirustajatele. On ju nüüd vaja
tuimalt pedaali vajutamise ja
närviliste möödasõitude asemel rahulikult liiklusvoos sõita ja olla tähelepanelik nii liiklusmärkide kui jalakäijate
suhtes. Tea, kuhu nad küll kogu aeg kiirustavad? Peaks äkki aega paremini planeerima
õppima. Eks aeg ole parim näitaja, kuidas uus liikluskorraldus toimib. Seni saan mina
küll ainult kiidusõnu öelda.

ANDRU S
S ALIS TE
Muraste elanik

U

us lahendus on oluline
võimalus edasiseks positiivseks arenguks.
Iga muutus toob kaasa harjumiste perioodi, rahulolematust,
ning võimalik, et ka vajadusi
uuteks muutusteks. Probleem,
miks need saared või ringteed
tekkisid, on osaliselt jäänud.
See on autode rohkus ja liigne
kiirustamine. Ülekäiku tähistavad alad on suuremal määral
tähistatud ja valgustatud.
Kahjuks on mõned sellised
kohad veel valgustamata.
Suurim murelaps on üleüldine liikluskäitumine. Selles
osas on võimalik ära teha küll
veel tohutu hulk tööd. Kasutan
rahvasuus levinud ütlust, et
kõige olulisem tihend autos on
rooli ja juhiistme vaheline element – inimene. Autojuhil tuleks endalt küsida – miks mul
on nii kiire? Kas ma tõesti
pean ohtu seadma oma mõtlematu käitumisega nii kaaskodaniku kui ka enda?

Harku vald taotleb
ülemaailmset tunnustust
Harku vallavalitsus taotleb ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedisertifikaati ISO 9001: 2008,
mis tõestab, et halduskorraldus selles omavalitsuses vastab rahvusvahelistele standarditele,
on läbipaistev ja jätkusuutlik.

Sõna ISO tuleneb ladina keelest, tähendades võrdsust/ühesugusust. Nüüd on saanud sellest ka kvaliteedisertifikaadi
tähis, mille väljastamisega
ülemaailmselt tegeleb rahvusvaheline organisatsioon International Organization for
Standarisation.
“Reeglina väljastatakse
sertifikaati ISO ettevõtetele ja
äriühingutele, kes tahavad
oma toodanguga rahvusvahelisele turule jõuda. Sertifikaat
näitab, et toode vastab kindlatele rahvusvahelistele parameetritele,” kinnitab Eesti
kvaliteedi ühingu juhatuse
aseesimees Tiit Hindreus. Ühtegi omavalitsust, kes omaks
ISO sertifikaati, senini Eestis
ei ole, teab ta kindlalt. Küll
omab sertifikaati näiteks Tallinna kommunaalamet.

Tegelikult hakkas Harku
vald seda sertifikaati taotlema
juba 2007. aastal. Valla juhtkond läbis vastava koolituse,
hakati vajalikke dokumente
koostama. Siis aga toimus võimuvahetus, osa juhtkonnast
vahetus ja ettevõtmine jäi soiku.
“Vahepeal on lisaks juhtidele vahetunud ka teisi võtmeisikuid, toimunud on organisatsiooni kiire kasv. Järsku
tajusime, et me ei mõista alati
üksteist ja töötajate koostöövõime jätab soovida. See oli
tingitud erinevast töökultuurist ja vähestest teadmistest
meie organisatsiooni kohta.
Ühtseks meeskonnaks kasvamine on võtnud aega ja kestab
siiani,” meenutab Ene Veges.
Kuigi rahvusvaheliselt
tunnustatud sertifikaadi taotlemine on päris keeruline
protsess – vallaametnikud
peavad läbima koolituse, kogu
juhtimissüsteem, sealhulgas
iga vallaametniku ülesanded,
peab olema täpselt kirjeldatud,
vastav kirjalik juhendmaterjal

Oktoobri keskpaigas toimus Prantsusmaal Poitiers´ lähistel haridusjuhtide õppelähetus.
PI R E T JÜR NA
Vääna mõisakooli direktor

Kool kui kitarr

Taotlemise kadalipp

ÜHTEGI OMAVALITSUST, KES OMAKS ISO
SERTIFIKAATI, SENINI
EESTIS EI OLE.

Haridusjuhtide
õppelähetus
Prantsusmaal

Osales 14 haridusvaldkonnas
töötavat inimest erinevatest
Euroopa riikidest. Esindatud
olid Soome, Läti, Poola, Itaalia,
Portugal, Bulgaaria, Hispaania, Rumeenia, Kreeka, Saksamaa ja loomulikult ka Prantsusmaa.
Kõiki õppelähetusel osalejaid ühendas soov muuta haridus lapsesõbralikumaks: kuidas õpetaja saaks anda endast
parima, oleks vastuvõtlikum
muutustele ning kuidas õpetada vanemaid usaldama kooli.
Nendele küsimustele on raske
leida vastuseid, kuid läbi mitmete töötubade jagati kogemusi ning ideid. Oluline on
kursis olla, kuidas viiakse läbi
hariduskorraldust ka teistes
riikides, mida oleks meil võimalik nende kogemustest õppida, mis on hästi.

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Nüüd on saanud teatavaks,
et Harjumaa üks edukamaid
omavalitsusi, Harku vald, on
asunud vallavalitsusele ISO
sertifikaati taotlema.
Vallasekretär Ene Veges:
“Eestis on omavalitsusele kvaliteedisertifikaat uudne. Mitmes Euroopa riigis on selline
sertifikaat omavalitsuse jaoks
aga lausa kohustuslik.”
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Fotol ei uuri vallasekretär Ene Veges küll ISO sertifikaati, aga ega seegi võimatu ole, et
varsti ülemaailmne kvaliteeditõend tal käes on.
Ülo Russak
K AU P O R Ä T S E P P
Vallavanem

Kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamine on meie organisatsiooni jaoks olnud pikk ja töörohke protsess. Kuna
meil endal puudus vastav kogemus ja oli selge, et vajame
abi väljastpoolt, siis taotlesime süsteemi väljatöötamiseks
rahastust Euroopa Sotsiaalfondi vastavast programmist.
Projektirahastuse toel ja kogenud konsultatsioonifirmaga
koostöös oleme nüüd jõudnud lõpusirgele. Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamine on olnud üks tööriist vallavalitsuse kui organisatsiooni muutumisest kaasaegseks teenindusettevõtteks. Oleme aru saanud, et tänapäeval ei toimi enam aastakümneid kasutusel olnud kohaliku omavalitsuse kui võimuüksuse ja kodaniku suhe ning tulemusliku
koostöö ja elanike rahulolu nimel tuleb ka meil muutuda
paindlikumaks. Kvaliteedijuhtimissüsteem on üks selle
muutumisprotsessi osa.
koostatud – on praegune vallavalitsus asja uuesti käsile võtnud.
“Teeme seda vallavalitsuse kui organisatsiooni jätkusuutliku ja süsteemse arengu
pärast,” kinnitab vallasekretär
Ene Veges. “On oluline, et kõik
vallavalitsuse töötajad saaksid
ühtemoodi aru, kelle ja mille
jaoks me oleme, millised on
meie ülesanded ja kuidas me
neid täidame. Uute inimeste

sisseelamine kulgeb siis sujuvalt, kui nad täpselt teavad,
millised nõuded ja kohustused
neile esitatakse. Organisatsioon peab toimima tõhusalt
igasuguses olukorras, sealhulgas juhtkonna vahetuse korral.”

Esimene Eestis
Selleks on koostatud organisatsiooni arengustrateegia
aastani 2016, valminud on kva-

liteedijuhtimissüsteemi käsiraamat, mis, tõsi küll, pole
ametlikult veel kinnitatud.
“Ega ISO sertifikaadi saamine polegi peamine eesmärk,” selgitab Ene Veges,
“vaid ikka omaenese juhtimissüsteemi korrastamine.”
“Raha kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamiseks, kokku 20 592 eurot, saime Euroopa
Liidu inimressurssi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” meetmest “Avalike
teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja
rakendamine”,” kinnitab vallasekretär.
Millise firma poole ISO
sertifikaadi saamiseks pöördutakse, seda pole veel otsustatud.
“Eestis tegutseb selliseid
firmasid õige mitu,” teab Tiit
Hindreus. “Sertifikaat kestab
kolm aastat ja igal aastal peab
vallavalitsus läbima vastava
auditi.”
Kui sertifikaat aga käes,
oleks Harku vald esimene
omavalitsus Eestis, kelle töö
oleks rahvusvaheliste nõuete
kohaselt tunnustatud.

Õppelähetuse raames oli
meil võimalik külastada kahte
kooli. Lycee Pilote Innovant
International kooli prioriteet
on toetada õpilase edukust,
kasutades infotehnoloogia erinevaid ning paremaid võimalusi. Parimate õppetulemuste
saavutamiseks kasutatakse
veebipõhist keskkonda, mis on
digitaalne töövahend õpilase
ja õpetaja vahel. Esikohal on
mentorlus. Ühel õpetajal on
juhendada 12 õpilast. Mentori
ülesanne on toetada õpilast,
aidata tal püstitada eesmärke
ning suunata edasiste sammude valikul. Ka arhitektuurselt
oli kool “tuleviku kool” – makett kooli fuajees sarnanes
kitarriga.
Kyoto High Schooli eesmärgiks on olla fossiilenergiavaba ja 100%-selt kasutada
“puhast” energiat. See kool
mahutab 500 õpilast. Kooli
prioriteediks on harida õpilasi
keskkonnaküsimustes ning
kuidas on võimalik säästlikumalt elada ja majandada. Kool
kasutab enamuse ajast päevavalgust, vähendades sellega
elektri tarbimist ruumides.
Elektrit aga saadakse antud
koolis päikesepaneelide abil,
mis asetsevad maja katusel.
Vihmavett kasutatakse aga
WC loputuskastides ning prügi
põletatakse maja kütmiseks.
Sellega õpetatakse elama
säästlikult, säästes loodust ja
raha!

Projekt-Euroopa
Kuna lähetusel osalesid
väga erinevate riikide haridustöötajad, leidis enamus, et huvitav ning tulemust andev õpe
toimub läbi projektide. Projektipõhine õpe on Euroopas väga
populaarne. Õpilased arendavad sotsiaalseid oskusi läbi
erinevate projektide, vaadeldes õppeaine olulisust teisest
vaatenurgast. Oluliseks peetakse õpilaste suhteid nii õpetaja kui ka kaasõpilastega, ka
suhteid algkooli ja lasteaia
vahel. Eesti väikekoolidest
olid teiste Euroopa riikide
esindajad vaimustuses, eriti
mõisakoolidest. Nii mõnelgi
korral tekkis küsimus, kuidas
on see võimalik.
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Tiia Krausi aed paistis silma liigirohke ja huvitavate väikevormidega.

Tiina Raali aias võib näha põnevaid kõrreliste kooslusi.

Harku valla 2012. aasta
kauneima koduaia konkurss on lõpule jõudnud
ning kokkuvõtted tehtud.

aasta esitletutest ootama järgnevatel aastatel perenaise
hoolt ja kätt. Sealt kasvab aga
lootus, et tulevikus tuuakse
nähtavale üha huvitavamaid
taimekooslusi, sest on ju ümbrusel inimestele suur mõju.
Kevadel astugem selle teadmisega oma koduuksest välja ja
vaadakem, ehk on aeg osa võtta aiakonkursist. Sellega kasvatame tegutsemistahet ja
mõistmist, et paljugi saab alguse meie oma kodust.
Talvel on aga hea lugeda
Carel Capeki väga populaarset
raamatut “Aedniku aasta”,
kus ta väljendab sügisest meeleolu nii: “Aedniku elu on täis
muutusi. Ka nii mõnigi taim ei
lase veel end häirida tigedatel
tuultel. Me ainult kasvame
ühest ajajärgust teiseni.” Kaugel see kevadki on!

Astuda aeda
Sel aastal ostustas žürii, et
osalejaid ei seata pingeritta,
vaid võrdselt sooviti tunnustada kolme väga erinevat ja
omanäolist aeda. Auhinnad
osalejatele on Harku vallavalitsuse ja Juhani puukooli
poolt.
Konkursist kirjutab möödunud aasta koduaiakonkursi
II koha omanik ning selleaastase konkursi žürii liige Marika Raudsoo.
On alanud aedniku hingetõmbeaeg. Äravõitmatule tungile toimetada aias paneb põhjamaine ilmastik piduri. Aeg

on vaadata tagasi suvele. Selleaastane Harku valla iluaedade konkurss on kuulutatud lõpetatuks. Tunnustuse osaliseks
saavad kolm autorit: Tiina Meliste Tabasalust, Tiina Raal
Alasniidult ning Tiia Kraus
Suurupist.

AEDKI VÕIB OLLA
NOOR, MILLELE
ANNAB IGA LISANDUV
AASTA KÜPSUST.
Aedade võrdlemine ja ritta
panemine oli raske, sest korraga oli vaja hoomata eraldi iga
tegija mõttelendu ja pingutust.
Eriti huvipakkuv on siseneda
aeda, kust leiab loomingulist
kirge, lõppematut otsingut,
iga rakuga läbitunnetatud vormimängu.

Võrkpallihuvilised !
Valla aastapäeva sisevolle toimub
18. novembril kell 18.00 Türisalus.
Mängivad segapaarid.
Registreerumine tel. 5695 7822.
Eddi Tomband,
Türisalu spordiklubi

Mida sel aastal nägime?
Ikka tõestust sellele, et kõik
aiad on oma looja nägu. Niisis,
tuli võrrelda võrreldamatuid.
Õnneks oli oluliseks abimeheks
hindamistabel.
Tooksin esile Tiia Krausi
aastatepikkuse pühendumuse.
Tema kollektsioonaed äratab
igati aukartust. Eriti siis, kui
huvitavale taimede kooslusele
lisandub eeskujulik hooldus.
Seda nägime ka teistes aedades. Märksõnadeks said veel
vormitunnetus, dekoratiivsus,
liigendatus, maitsekus ja arhitektuursete väikevormide olemasolu ning koosmõju. Hea
on, kui taimestuse sordirikkuse
juures säilib kompositsiooni
terviklikkus.
Aedki võib olla noor, millele annab iga lisanduv aasta
küpsust. Nii jäigi mõnigi selle

3x Harku VV

Tiina Meliste aia puhul hindas žürii stiilipuhtust ja
modernsust.
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Vääna mõisa koolitoidud
Mul on rõõm teatada, et valmis on saanud kokaraamat
“Vääna mõisa koolitoidud”.
Raamat sisaldab täisväärtuslikke toiduretsepte ning pilte
hubasest Vääna mõisast.
Raamat on mõeldud kõigile, kes soovivad valmistada
toitu, kus on tasakaalus süsivesikud, rasvad ja valgud.
Raamatut saavad kasutada
lisaks koolikokkadele laagris
süüa tegevad kokad ning mõistagi lapsevanemad.
Raamat on köidetud spiraalköites, et seda oleks lihtne
ja mugav kasutada köögitingimustes. Raamat sisaldab
kahe nädala menüüd ning ühel
leheküljel on kolm retsepti
koos valminud toidu pildiga
ning teist külge illustreerib
pilt Vääna mõisa sisemustest
või välisfassaadist.
Retseptide nimed on samuti mõisaga seotud ning neid

Raamatu esikaas.

Repro

toite süües võid tunda, et oled
justkui kohapeal. Raamatut on
võimalik soetada Vääna mõisakoolist, lisainfo kooli koduleheküljel.
JA ANI K A R I S T
Vääna mõisakooli kokk

Oli meeldejääv kohtumine
Igal aastal oleme oktoobris raamatukogupäevadel külla kutsunud mõne
tuntud kirjaniku. Sel aastal kutsusime lugejatega
kohtuma kirjaniku ja
stsenaristi Teet Kallase.
E DE KUT S AR
Tabasalu raamatukogu direktor

Leanne Barbo annab Tabasalu muusikakoolis kandletunde.

Allar Viivik

Ime, et mind muusikalise
hariduseta tööle võeti!
Rahvapillimängija ning
Tabasalu muusikakooli
õpetaja Leanne Barbo on
alates 20. oktoobrist Lennart Meri Veelinnurahva
rahastu stipendiumi laureaat. 500 eurose toetuse
andis hõimupäevade
kontserdil üle rahastu
asutaja Tõnu Seilenthal.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

“Ega ma sellest stipendiumist
väga palju ei teadnud. Sõbrad
Fennougriast soovitasid, et
kandideeri ja taotle. Nüüd
olengi stipendiumi teine laureaat läbi aegade,” räägib
Leanne Barbo vallalehele.
Koostöö Tabasalu muusikakooliga algas Barbol kuus aastat tagasi. Parasjagu kolis naine Tartust Tallinnasse, kui selleaegne kooli kandleõpetaja
Barbot direktorile välja pakkus.
“Ime, et Kalev Konsa mind
tööle võttis. Minul ei olnud
grammigi muusikalist haridust,” naerab ta. Tänaseks pole toonast valikut keegi kahetsenud. Barbo õpetab koolis
põhiliselt väikest kannelt. Lisaks mängib ta torupilli, hakkama saab lõõtsa ja karmoskaga, sikusarvega ning vilepilliga.
“Kandleõpilasi on praegu

Mis on Veelinnurahva rahastu?
• Lennart Meri Veelinnurahva rahastu on asutatud 2007.
aastal eesmärgiga jäädvustada väljapaistva riigimehe ja
soome-ugri rahvaste uurija mälestust ning toetada noorte
loomingulist ja üldkasulikku tegevust soome-ugri rahvaste hüvanguks.
• Stipendium määratakse rahastu nõukogu otsusega kuni
33aastasele noorele, võttes arvesse tema erialalist edukust ja üldkasulikku tegevust.
• Senini on stipendium antud välja vaid üks kord – 2009.
aastal pälvis selle Eestis elav komi rahvusest keeleteadlane Nikolai Kuznetsov.
• Vaata lisa www.fennougria.ee.

viis ja lisaks veel kandlering.
Tundub, et rahvapillide populaarsuses on uus laine. Kannelt
õpilakse ka lisapillina,” rõõmustab Barbo.

Mängib Läti puntides
Naise enda muusikutegevus on rahvusvaheline. Nii
mängib ta Läti ansamblis
“Auli” torupilli. Bändis on kokku kuus torupilli, kolm trummi
ja üks bass. Leanne on ansamblis ainuke eestlane.
Tai-Tai on aga kolmest
rahvusest koosnev ansambel,
mille moodustavad eestlane
Leanne Barbo, liivlased ja lätlased. Selles mängib näiteks
ansamblist Tulli Lum ehk
Kuum Lumi kuulsust kogunud

liivlanna Julgi Stalte. “Teeme
sellist mahedamat rahvamuusikat. Raju hevit päris ei mängi. Seda teeb ansambli Metsatöll Läti analoog Syforger.
Nende mõlemaga olen ka ühel
korral koos mänginud,” ütleb
Tai-Tai asutaja Barbo.

“JUURTE JUURDE
JÕUDMINE ON ALATI
MEELDIV.”
Kuidas elavad liivlased,
keda on jäänud alles väga
vähe? Muusiku sõnul käib
sealkandis tõeline noorte ärkamine. Õpilakse keelt ning lauldakse armsaid laule.Hiljuti
ilmus ka liivi-eesti-läti sõnaraamatu uus väljaanne.

“Juurte juurde jõudmine
on alati meeldiv. Minu südame
valik on tegelikult mängida
naturaalseid rahvapillilugusid
tantsuks. Olen ka Tallinna
tantsuklubi perenaine ning
praegu tegutseme ajutiselt
Uuel tänaval Okasroosikese
lossis,” räägib Barbo.

Ikka iseõppija
Loo alguses oli juttu, et
Leanne oli Tabasalus õpetamise alguses iseõppija. Kuidas
on muusikalise haridusega
lood praegu? “Külapillimehe
taust on hea ja vajalik. Põhiline
haridus on ikka iseõppimine.
Aga lisandunud on ka muusikakadeemia ning Tartu ülikooli folkloristika. See on hea
baas,” räägib naine.
Praegu pendeldab Barbo
Tallinna ja Tabasalu vahel.
Bussi või liinitakso sõitude
kaaslasteks kaks suurt kotti
pillidega
Kas uusi pille mängijatele
ikka jagub? “Kandlemeistreid
on Eestis palju ning igaühel
väga erinev arusaam pillist,”
kiidab ta. Torupillidega on veidi kitsam, sest Eestis on vaid
üks tõeline meistritedünastia,
ehk Ants Taul ja poeg Andrus.
Saaremaal töötab ka noor
meistrimees Aardam. “Aga
uued pillid on vastupidavad
ning hästi tehtud,” räägib Barbo.

Kallas rääkis oma varasema
perioodi töödest ja tegemistest
Eesti Televisioonis kirjandussaadete toimetajana ning
tööst ajakirja Looming juures.
Ta on töötanud ka ajalehtede
toimetustes, on kirjutanud lühijutte ja romaane, kirjandusarvustusi ja kolumne.
Tema lühijuttude ja romaanide nimekiri on soliidselt
pikk, ligi 30 raamatut, kuigi
viimastel aastatel, nagu ta ise
kurdab, on jäänud vähe aega
raamatute kirjutamiseks.
1990ndatel osales Kallas
aktiivselt poliitikas, mis kajastub ka tema 2011. a. ilmunud
mälestuste raamatus “Aeg”.
Erilist huvi, elevust ning küsimusi tekitas kuulajates muidugi telesari “Õnne 13”, mille

Teet Kallas lugejatega
kohtumas.
Erakogu
stsenaristiks on Kallas olnud
juba 16 aastat.
Teet Kallas rääkis kohtumisel ka oma suurest hobist –
tulbikasvatusest, mille sorte
on tal ligi 700. Kohtumisele
Teet Kallasega oli raamatukokku tulnud saalitäis rahvast,
mis näitas, et huvi kirjaniku
tööde ja tegemiste vastu oli
suur.

Tabasalu poisid osalesid Harju Cup’il
Tublid jalkapoisid näitasid
üles suurt tahtmist ja metsikut
võitlusvaimu! Eriti hästi tuli
see välja alagrupi otsustavas
mängus FC Heliosega, kus
hoolimata heast algusest jäädi
maha 0:1, kuid suudeti seejärel viimastel sekunditel
mäng viigistada 1:1.
Pika turniiri viimases mängus Paikuse JK Vapruse vastu
tulid poisid lausa 4:0 kaotusseisust välja ning tulemuseks
5:4 võit.

Turniiril osalesid Ralf Pätrik Linnupõld, Rome Esna,
Pedro Markvardt, Oskar Tärnov, Mario Ola, Karl Säde,
Sander Must.
Kel huvi jalgpalli mängida
ja aktiivselt aega veeta, siis
Harju jalgpallikool ootab kõiki
huvilisi: 2005. a. sündinud
poistele toimuvad trennid teisipäeval 18.00-19.00 ning neljapäeval 19.00-20.00 Muraste
piirivalvekolledžis.
HAR JU JAL GPAL L I KOOL

Jõuluüritused puuetega lastele ja eakatele
• 8. detsembril 2012 Kumna kultuuriaidas pidulik jõululaud
kell 12.00, kontsert kell 13.00.
• 10. detsembril 2012 Tabasalu ÜG-s kontsert kell 18.00-19.00
aulas, pidulik jõululaud 19.00 sööklas.
• 11. detsembril 2012 päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu
alevik) puuetega laste jõulupidu (kutsetega) kell 16.00. Külla
tuleb jõuluvana.
• 12. detsembril 2012 Vääna mõisakoolis pidulik jõululaud
kell 15.00, kontsert kell 17.00.
• 13. detsembril 2012 Harku lasteaias pidulik jõululaud kell
17.00, kontsert kell 19.00.
Info sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn, 600
3867.
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Teelahkme lasteaial oli ilusa
numbriga sünnipäev – 10!
Tabasalu elektrijaam.
Erik Riikoja/Elektrilevi

Tabasalus on
miljonieurone
alajaam
Tabasalus valmis uus
110/10kV piirkonnaalajaam, millega paranes
elektrivarustus 5400 majapidamisel ja ettevõttel
Harku valla Tabasalu ja
Tiskre asulates. Alajaam
läks maksma veidi üle
miljoni euro.
A L LAR V IIV IK
vallaleht@harku.ee

“Piirkonda seni varustanud
alajaamas olid seadmed vananenud, samuti on viimastel
aastatel jõudsalt suurenenud
elektritarbijate arv,” selgitas
Elektrilevi OÜ varahalduse
valdkonna juht Jaanus Tiisvend. “Uue alajaama võimsused on projekteeritud ka tulevikku silmas pidades. Harku
ja Tabasalu jäävad kinnisvaraarendust jälgides ka edaspidi
huvitavaks ja kiirelt arenevaks piirkonnaks.”
Varasemast oluliselt töökindlam alajaam tähendab
klientidele vähem elektrikatkestusi ja rikete kiiremat likvideerimist, sest uued seadmed on varustatud kaugjuhitavate automaatlülititega.
“Rikkekoha otsimiseks või
igaks lülitamiseks ei pea avariimeeskond enam kohale sõitma, vaid osa töid saab nüüd
teha kaugemalt,” ütles Tiisvend.
Ehituse peatöövõtja oli Siemens OY. Tööde maksumus
koos alajaama hoone, uue 10kilovoldise jaotusseadme, kaabelliinide ja hooldustee ehitusega oli 1,063 miljonit eurot.
Elektrilevi OÜ kommunikatsioonispetsialist Kaarel
Kutti ütles, et tänavu uuendatakse Harjumaal 53 alajaama
ja paigaldatakse 112 kilomeetrit ilmastikukindlat maa- ja
õhukaablit. Kokku on investeeringute kogumaksumus Harjumaal 3,99 miljonit eurot.
Suurimad ehitusobjektid
on lisaks Tabasalule Pääsküla
ja Aruküla piirkonnaalajaamade uuendamine, samuti
Jõelähtme-Koogi, ArukülaVaida ja Raasiku-Võidu vananenud elektriliinide ehitamine
ilmastikukindlaks kaabelliiniks.
Lisaks paigaldab Elektrilevi Harjumaa võrku automaatseid võimsuslüliteid, mis
on tõhus vahend elektrikatkestuste ulatuse vähendamiseks.
Nimelt aitavad automaatsed
lülitid eemaldada rikkelise liinilõigu muust võrgust nii, et
rike mõjutaks võimalikult väheseid majapidamisi. Sedasi
saab automaatika abil vähendada rikete puhul elektrita
jäänud majapidamiste hulka.

Sünnipäev on üks tore
päev. Eriliselt meeldejääv on sünnipäev aga
siis, kui tähistamisele
tuleb juubel.
E TH E L -M ILD RI D B LU M A N
M E RLE RE N N IG
Tabasalu Teelahkme lasteaia Kollase
rühma õpetajad

Tabasalu Teelahkme lasteaed
avas uksed 16. oktoobril 2002.
aastal. Seega jõudis käesoleva
aasta oktoobris kätte pidulik
hetk, kui meie lasteaial täitus
juba 10. tegevusaasta. Esimest
suuremat juubelit tähistasime
ülelasteaialise sünnipäevanädalaga, kus iga rühm kavandas
üheks päevaks üllatuse.
Esmaspäeval, 15. oktoobril,
toimusid “Mängud metsas”.
Hommikul väljus lasteaia juurest buss ning sõit viis KeilaJoale. Lastel oli aega metsas
ringi vaadata ning muidugi
Keila juga imetleda. Edasi
järgnesid Punase rühma õpetajate juhtimisel põnevad
otsimis- ja tähelepanumängud.
Metsaseiklus lõppes väikese piknikuga, mis osutus laste
jaoks väljasõidu põnevamaks
ja oodatumaks osaks. Väljasõidule pidi iga laps kaasa võtma
oma isikliku moonakoti ning
ei jõutud ära oodata, et saaks
kodunt kaasa võetud head-paremat maitsma asuda. Ühine
einestamine looduskaunis kohas koos lastega oli ka õpetajatele mõnus elamus.

Mereröövel lasteaias
Teisipäeval, 16. oktoobril,
käisime vaatamas Nuku- ja
Noorsooteatri meeleolukat lavastust “Rapuntsel”. Mõned
lapsed elasid etendusele nii
kaasa, et kohati ei suutnud nad
hoiduda laval toimunud tegevuse valjuhäälsest kommenteerimisest, mõni laps aga pigistas etenduse ajal hoopis
õpetaja kätt, kui lavale ilmus
nõid või hobusel kuningapoeg.
Lapsed nõuavad aga tänaseni
lõunase unejutuna Rapuntseli
muinasjutu ettelugemist.
Kolmapäeval, 17. oktoobril,
saabus ootamatult lasteaeda
mereröövliplika, kellega koos
algas “Aardejaht”. Enne aarde
otsimist tuli koos mereröövliga
lustlikult mängida ning tantsida, näiteks limbot ja laulumängu “Onu Aabram”. Lõpuks
jagas mereröövel igale rühmale aardekaardi ning lapsed
pidid mõistatama, mida kaardil on kujutatud ning kus aare
võiks asuda. Natuke nuputamist ja otsimist ning iga rühm
leidiski oma aarde, milleks
olid Teelahkme lasteaia logoga
helkurid.
Mereröövliplika pakkus
kõigile veel kommi ning kiirustas seejärel oma laevale.
Mõni laps arvas küll kavalalt
muiates, et mereröövel oli vist
Sinise rühma õpetaja Piret Sügis, kuid viimane väitis kindlalt, et tema ei tea merest ja
mereröövlitest üldse midagi.

Tort ikka ka
Sama päeva õhtul toimus
sünnipäevapidu koos lapseva-

Metsaseiklus lõppes väikese piknikuga, mis osutus väljasõidu põnevamaks ja oodatumaks osaks.
nematega. Muusikaõpetaja
Tiiu Tenno juhendamisel esinesid Teelahkme lasteaialapsed väikese kontserdiga ning
külalisesinejatena olid kohal
Tabasalu muusikakooli õpilased õpetajate Riina ja Valdo
Rüütelmaa juhendamisel. Tasub ka ära märkida, et osad
Tabasalu muusikakooli tublid
esinejad olid Teelahkme lasteaia vilistlased, isegi juba alates esimesest lennust.
Peale kontserti olid lapsed
ja lapsevanemad kutsutud
rühmadesse sünnipäevatorti
maitsma. Iga rühma tort oli
kaunistatud oma rühma värviga: vastavalt punane, roheline,
kollane ja sinine.
Neljapäev, 18. oktoober, oli
“hüppamise” päev, kui hommikul ilmusid lasteaia saali kaks
täispuhutavat batuuti. Päev oli
täielikult laste jaoks ja lapsed
nautisid sellest iga hetke.
Reedel, 19. oktoobril, soovisime kõik üheskoos teha lasteaiale suure kallistuse ning
organiseerisime õues ühise
kallistusketi. Selgus, et meie
lasteaia armas majake on aga
nii suur, et sellel ümbert kinni
võtta ei õnnestunudki. Lõpuks
piirdusime lasteaiale ühiselt
sünnipäevalaulu laulmisega.
Sünnipäevanädal lõppes
õhtul sünnipäevapeoga lasteaia personalile ning kutsutud
külalistele.
Sünnipäevanädal oli sama
värviline nagu meie lasteaia
ilus puslelogo: puna-sini-kollaroheline.
Teelahkme lasteaiapere
tänab kõiki lapsevanemaid,
lasteaia pedagoogilist personali ja töötajaid õnnestunud
sünnipäevanädala ja positiivse
suhtumise eest! Täname kõiki
külalisi heade õnnesoovide ja
kingituste eest.

3x Teelahkme lasteaed

Kolmapäeval saabus ootamatult lasteaeda mereröövliplika.

Sünnipäevanädal lõppes sünnipäevapeoga.
Eriline tänu kuulub aga
töötajatele, kes on hoolt ja
armastust lasteaiale ja lastele
jaganud juba 10 aastat: õpetaja

abid Maie Rajapuu ja Sirje
Häkkinen, kokk Sirje Põlluste,
kunstiõpetaja Mari Mesilane,
õpetajad Merita Tamm, Siiri

Norak, Merle Rennig ja Piret
Kuuse.
Kohtumiseni järgmisel
juubelil!
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Active Studio

Active Studio

kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).

Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).

www.activestudio.ee
info@activestudio.eetel
5191 7692

www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

TEATED
• Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Hooldus- ja remonditööd. Vesi, kanalisatsioon,
keskküte, elekter, ehitus. Laon korstnaotsi. Lamekatuste remont rullmaterjalist SBS. Tel 501 1413
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad.
Tel 5626 3857, info@arbormen.ee
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel
5690 0686
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa kütte-ja kaminapuid. Kohaletoomine
tasuta. Tel 501 5820
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,
60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne
tootmine. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport. Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375
või halupuu24@hot.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista
565 8686
• Ohtlike puude turvaline langetamine.
Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel
525 0893, 5626 0344, e-mail
info@vahergrupp.ee

• Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku
puud. RSG Invest OÜ, tel 5688 1135
• Ostame kokku erinevaid vask ja alumiiniumkaableid, samuti vanu juhtmeid ning autojuhtmeid. Tel 5558 8700, www.hansatech.ee
• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas
ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda võib
kõike, tel 5678 6526
• Otsime 1,6 aastasele lõbusale pojale usaldusväärset ja asjalikku hoidjat kolmeks päevaks
nädalas kella 8-17 Tabasalus. Katri. Tel 505 2212

Harku vallavalitsus otsib
oma kollektiivi lastekaitse
spetsialisti
Töö kirjeldus
• eestkostel või hooldusel olevate laste üle arvestuse
pidamine, eestkoste või hoolduse korraldamine ja hooldajate
kohustuste täitmise kontroll. Eestkostel oleva ja eestkostet
vajava lapse kasvatamise korraldamine, isiklike ja varaliste
huvide ning õiguste kaitsmine;
• vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanemlike
õiguste äravõtmise ja taastamise algatamine. Lapsesse
puutuva vaidluse lahendamine seaduses ettenähtud juhtudel.
Hoolekandeasutusse või perekonda hooldamisele suunatava
lapse dokumentide vormistamine;
• paljulapselistele perekondadele ja lastega peredele
sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine. Programmi
STAR juhtumite ja andmete sisestamine;
• koolikohustuse mittetäitjate üle arvestuse pidamine;
• koostöövõrgustiku loomine teiste ametkondade ja organisatsioonide spetsialistidega, lastekaitsealane preventiivne
töö;
• hooldusperede ja pereabiliste võrgu loomine, nende ettevalmistus, koolitusele suunamine ja nõustamine;
• lapsevanemate nõustamine ja vajadusel abivajajate
probleemide lahendamine.
• lastehoolekandealaste projektide koostamine ja juhtimine;
• lapsi ja lastega perekondade hoolekannet puudutavate
vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide ning eelnõude ettevalmistamine;
• lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine.

• Otsime kuusemüüjaid platsidele. Tel 5345 8188

Nõudmised kandidaadile
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka saartelt, tel 5557 7007
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Veekogude hooldus ja rajamine. Abi projektide
kirjutamisel. OÜ Hüdromel. Tel 510 3681,
www.hydromel.ee
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458

• erialane kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele (vene keel)
oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus, koostöövalmidus, algatusvõime, loovus, kõrge vastutustunne, analüütiline mõtlemine.
Kasuks tuleb
• varasem töökogemus;
• B-kategooria juhiload.
Omalt poolt pakume
• huvitavat ja mitmekesist tööd;
• kaasaegseid töövahendeid ja keskkonda;
• koolitus- ja arenguvõimalusi;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda.
CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt
22. novembriks 2012 portaali CV Online vahendusel
või personalijuhi (Kaile Põldme) mailiaadressile
kaile.poldme@harku.ee. Lisainfo sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja (Tiia Spitsõn) telefonil 600 3867.

VALLA 21. AASTAPÄEVA ÜRITUS EAKATELE
18. novembril 2012 algusega kell 13.00 toimub Harku valla pensionäridele ja klubi Hõbehall
liikmetele Harku valla 21.aastapäeva üritus. Ürituse toimumise kohaks on Tabasalu
ühisgümnaasium.
Üritusel on kavas:
13.00 valla aastapäeva tervituskõne
(vallavolikogu esimees Helikar Õepa),
13.15 Esineb tantsuklubi Palestra,
14.00 Kohv, tee, suur tort ja suupisted.
Ootame rohket osavõttu
valla eakatelt ja klubi “Hõbehall” liikmetelt.
BUSSIGRAAFIK:
11.35 Kumna (endise poe vastas)
11.40 Tutermaa bussipeatus
(suunaga Tallinna poole)
11.50 Vääna ristteelt Keila-Joa poole
11.55 Türisalu (Kooli ja Türisalu
bussipeatus)
12.00 Naages Viti bussipeatus
12.05 Vääna-Jõesuu
12.10 Suurupi teerist
12.10 Muraste
12.10 Ranna tee bussipeatus
12.15 Maasika bussipeatus

12.15
12.15
12.20
12.35
12.40
12.48
12.50

Rannamõisa kirik
Hääletajad Rannamõisa Harku teel
Tabasalu Ühisgümnaasium
Harkujärve koolimaja
(Kiriku kaudu)
Bioloogia bussipeatus
Hooldekodu
Tabasalu ühisgümnaasium

Kohal palume olla 10 minutit varem.
Tagasi väljub buss orienteeruvalt kell
15.00. Info sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõnilt, telefon 600 3867.

Avaldame kaastunnet
Jaan Vaidlale

ABIKAASA
surma puhul.
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Avaldame kaastunnet
õpetaja Jaan Vaidlale
abikaasa

MERLE
VAIDLA

MTÜ Tabasalu
koolituskeskus

surma puhul.
Vääna mõisakool

Mälestame endist
head kolleegi

Avaldame kaastunnet
õpetaja Jaan Vaidlale
abikaasa

MERLE
VAIDLAT

ja avaldame kaastunnet
lahkunu lähedastele.
Tabasalu lastehoid

MERLE
VAIDLA

surma puhul.
Tabasalu muusikakool

Harku vallavalitsus teatab
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab
Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud
taotlus detailplaneeringu algatamiseks Tabasalu alevikus
Lindenbaumi (katastritunnus 19801:002:0280) maaüksusele.
Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk
olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste väljaselgitamine üksikelamu rajamiseks. Taotletava planeeringuala suurus on ca 2726 m2.
Esitatud taotlus teeb ettepaneku kehtiva Tabasalu põhjaosa
üldplaneeringu muutmiseks, mis näeb antud alale ette
hoiumetsa ala ehituskeelu alaga. Harku vallavalitsus on
võtnud taotluse menetlusse, milles otsustatakse planeeringu
algatamine või algatamata jätmine.
--------------------------------------------------------------------------------------Harku vallavolikogu 16. oktoobri 2012. a otsusega nr 82 on
algatatud Tabasalu alevikus Sütemetsa tee 56 maaüksuse ja
lähiala (katastritunnus 19801:002:2203) detailplaneeringu
koostamine, eesmärgiga laiendada Harku vallavolikogu
26.08.2012 otsusega nr 81 kehtestatud Tabasalu alevikus
Sütemetsa tee 56 kinnistu detailplaneeringuga määratud
hoonestusala ja täpsustada ehitusõigust. Planeeritava ala
suurus on ca 4,2 ha. Planeeritav ala aub Tabasalu alevikus
Tabasalu soo ja Sütemetsa tee vahelisel alal, ala piirneb
tootmismaa sihtotstarbega Alasi tee 2, 4, 6 ning Sirbi tee 3
maaüksustega ja Sütemetsa teega.
Kavandatud tegevus on kooskõlas Harku valla kehtiva ja
uue Harku valla üldplaneeringuga (vastu võetud Harku
vallavolikogu 31.05.2012 otsusega nr 71).
--------------------------------------------------------------------------------------Harku vallavolikogu kehtestas 25. oktoobril 2012 otsusega
nr 85 Vaila külas Uus- Kimsu (katastritunnus 19801:011:0162)
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
--------------------------------------------------------------------------------------15. novembril 2012 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Sütemetsa tee 56
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade
ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda
tööpäevadel Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu),
samaaegselt on detailplaneeringu materjalid välja pandud
Harku valla kodulehel (www.harku.ee).
--------------------------------------------------------------------------------------19. novembrist 2012 kuni 16. detsembrini 2012 toimub Harku
vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) ja Vääna-Jõesuu külas
Vääna-Jõesuu bussiootepaviljoni seinal Vääna- Jõesuu külas
Vöödiku tee 6 (endise nimega Antsu) (katastritunnus 19801:
011:0251) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek. Detailplaneering on algatatud Harku vallavolikogu 28. jaanuari 2010 otsusega nr 5. Planeeritava ala suurus
on ca 2,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks
pereelamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, juurdepääsu lahendamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks ja
ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu rajamiseks.
Detailplaneeringuga moodustatakse 2 elamumaa, 1
transpordimaa ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt.
Elamumaa krundil võib paikneda kuni 2 hoonet (1 üksikelamu
ja 1 abihoone). Kavandatud elamute lubatud suurim kõrgus
maapinnast on 8,0 m ja korruselisus kuni 2. Hoonete suurim
lubatud ehitusalune pind on 250 m2.
Nimetatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta
Harku valla kehtivat üldplaneeringut, kus planeeritav ala
on kavandatud hoiumetsa maana. Muudatus seisneb maakasutuse juhtfunktsiooni osalises muutuses elamumaaks.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla uue (vastu võetud
Harku vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 71) üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritav ala osaliselt kavandatud
elamumaana, osaliselt range režiimiga loodusliku haljasmaana ja rohevõrgustiku tuumalana.
Kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga on võimalik
tutvuda tööpäevadel Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu), samaaegselt on detailplaneeringu materjalid välja
pandud Harku valla kodulehel (www.harku.ee).
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Ootame lapsi koos peredega jõuluretkele,
mis toimub pühapäeval, 2. detsembril
kell 11.00-14.00 Alasniidu lasteaias.
Jõuluretkel
• kaunistame piparkooke
• soojendame ennast
lõkke ääres, joome teed
• paneme kirja jõulusoovid
ja saadame need jõuluvana
postkontorisse
• meisterdame töötubades
Üritus on kõigile tasuta.
Vaata ka: www.harkulaps.ee
Kohtumiseni! Harku valla
lastekaitse ühingu päkapikud

Express Post AS on alates 1997. aastast tegutsev
ajakirjandusväljaannete tellimise ja kojukandega
tegelev ettevõte.
Mammumari lapsehoid
pakub hoidu väikelastele E-R 8.00-18.00.
Lapsehoiutoetus kuni 128
eurot kuus. Proovipäev
liitujale tasuta. Asume
aadressil Paldiski mnt
58C, Tallinn. Info
mammumari.ee, 551 8848.

Ostan traktorid MTZ 82, 52,
T25, T40 AM esilaaduriga, uued
ja kasutatud rehvid, sõnnikulaotajad (4t, 6t, 7t), järelhaagised (2t, 4t, 6t), uued mootorid
(T 25, T 40) TZ-4K-14,
MF-70.
Tel 5609 6431

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

Otsime HARKU valda AUTOGA
LEHEKANDJAID, kelle ülesandeks
on väljaannete varahommikune
(3.30-7.00) kanne.

Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud.
Oma soovist palume teada anda telefonil 617 7751
või täita CV aadressil www.expresspost.ee

Neljapäev, 8. november 2012

,

603 2043

Meie töötame iga päev
9.00-20.00.
www.tabasaluilusalong.ee

Kuulutame välja konkursi
õpetaja ametikohale (1,0)
põhikohaga õpetaja
lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Vajalikud dokumendid –
avaldus ja CV saata e-postile
info@pangapealselasteaed.ee
Lisainfo telefonil 609 8230.

Pihustatav
juuksepalsam
uskumatu
erihinnaga 5.eurot, kui ostad
juuste värvi- ja
lõikusteenuse.

